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Közigazgatásunk. 
A közigazgatási ügyvitel keretében 

nehezebb, felelősségteljesebb  és sokol-
dalúbb hivatást a községi és körjegy-
zőnél senki emberfia  nem tölt be. A 
k izségi élet minden ügye-baja az ö 
vállára sulyosodik, a közigazgatás meg-
aDDyi szövevényes és, tekervényes szála 
az ő kezében fut  össze, a tömérdek 
felmerülő,  változatos, foutos  és ke-
vésbbé fontos  Ugy elintézése reá tarto-
zik ; adókirovó, adóbeszedő, végrehajtó, 
uti munkára kergető, anyakönyvvezető 
stb. egy személyben. A uép hozzafor 
dul minden pan.iszos dolgában, tóle kér, 
vár tanácsot, remél segítséget, de tőle 
löbbé kevésbbé retteg, mert a jegyző 
felsőbb  zaklatásokra kénytelen-kelletlen 
a legkellemetlenebb .dolgokba ártania 
magát. 

A falu  pennájának v á l s á g o s ezer-
mesternek kell lenni. Úgyszólván napot-
ejjelt tölt görnyedő, verejtékes itiuoká 
ban, mindenre telik idejéből, restánciája 
kevés akad, lelkiismeretesen, köteles 
ségszerL'eu elvégzi teendőit. Valóban 
bazutiasabb, ügy buzgóbb és kötelesség-
teljesítői)!) testülete nincs az országnak 
a jegyzői karnál. Hihetetlen munkabí-
rással, nem lankadó energiával és szi 
vós kitartással intézi rengeteg Ügyeit 
Kedvet nem szegi a sokféle  Ugy, a 
néppel tu<* bánui, eligazítja bajaikat, a 
polgárság természetét, lelkületet, esze-
járását ösmeri, úgyszólván össze van 
forrva  a néppel, amely küzött él, amely-
nek ügyeit intézi, vezeti és ellátja. A 
polgársaguak is csodálatos bizalma van 
a talu nótáriusához, tudja, hogy amit 
ez mond, az helyes, amit ez javasol, az 
célszerű, amic magára vállal, azt telje-
sili is. Igaz ugyan, hogy a községi és 
körjegyzők nyakába varrott kellemetlen 

ügyek intézése miatt a polgárság eiótt 
— ami termeszeles is — nemileg ve-
szítettek nimbuszukból, de a falu  pen-
nája érthetően tudja uiegmagyarazui az 
egyszerű népnek, tiogy ó felsőbb  utasí-
tásra, kötelességszerűen cselekszik ily-
keppen. Az allamerdek végrehajtása 
pedig uagyou foutos  es leuyeges do-
log. Ez ellen tenni nem lehet, ue nem 
is szabad. 

Midőn még a íjzéll-koruiáuy fel 
szinre vetette a közigazgatás egyszerű 
sitesenek szép tervet, a falu  jegyzői 
tellelegzeuek : No, vegre-valahara meg 
virrad iiekUnk is. A reauk nehezedő, 
iniuket leuyUgözó terhektől egy es mas 
elkerUlt máshová, szabadabban mozog-
hatunk majd s kóveuezeskepp : valo-
jabun éihetUuk igazi hivatasuukuak. 

Derek jegyzőink megcsalatkoztak. A 
közigazgatás egyszerüsiieseuek terve 
papiroson szepeu festett,  de gyakorla-
tilag luegvalusuhtttatluüuiifc  bizonyult. 
Keresztülvitele meg uagyoub zürzavait, 
bonyodalmat és kavarodást idézett volua 
eló. Maradt tehát uiindeu a regiben es 
az államsulyokat tovább cipelték a 
jegyzők. De hál örökké nem akarnak, 
vagy legalább is nem szeretnének em-
berfeletti  muukat végezui, noha zugo-
lodás, pauaszkodás nélkül ellátták és 
ellátjak mindenkor összes teendőiket. 
Meg vannak azonban gyózódve, hogy 
hova-tovább tarthatatlan a helyzetük. 
Az ország községi es körjegyzői a mi 
nap kongresszusra jöttek össze a fővá-
rosban, hogy érdemlegesen megbeszél-
jék ügyüket. Nemcsak személyes érdek 
hozta egvbe őket, amely körülmény 
felette  dicséretreméltó, hanem a köz 
ségi közigazgatás helyes mederbe való 
terelésének módját, tehát a nép hely-
zetének javítását is célozták. 

Amit a jegyzői kar kiván, az he-
lyénvaló, méltányos és nem túlzott kí-
vánság. Azt akarják, hogy uz állami 
ádóügyek intézése ne tartozzék hatás-
Körükbe, kívánják u jegyzői uyugdij-
Ugy államosítását, a szolgálali pragtua 
tikár, lovábbá a nyilvános jogvédelmet 
fegyelmi  esetén. Miud oly óhajtások; 
melyek tetemesen köuuyithetnek a jegy-
zői kar helyzetén, szabadabbakká len-
nének, több időt szemelhetnének liiva-
lásukuiik, nem fordulnának  eló ha-
nyagságok. mulasztások, összetűzések ; 
fokozottabb  munkakedvvel, nagyobb am-
bícióval és igaz ügyszeretettel intéznék 
dolgaikat. 

A király Budapesten. A ki 
rály tavaszszal több heti tartózkodásra 
Budapestre érkezik, ahonnan idóközön-
kiut Gödöllőre utazik vadászatra. 

Magyar kultúrpolitika Csík-
b a n Az olrli lapuk egy masutáu közöl 
uek egy legújabb kimutatást, melyre mi 
magyarok nem igen lehelünk büszkék. 
Mugyuiországoii még mindig 15 olyan 
megyéi lehet találni, melyekben az is 
kolaba nem jutó tankötelesek száma 
meghaladja a tízezret. Pest-, Bihar-, 
Huuyad- es Máramaros megyékben p 
dig uz iskolába nem járók száma még 
a húszezret is meghaladja. Iskola nél-
kül nő tel a tanköteleseknek 47 száza-
léka Muramarósban, 43 százaléka Tor 
daarauyos megyebeli, 3U szazaleka Arad, 
Szolnokdoboka és Hunyadmegékben és 
45 százaléka  (Isikinegj-ében.  Az isko 
laba nem járó tanköteleseknek 38.2 
százaléka magyar, 35.4 százaléka oláh, 
4.4 százaléka német es 8.4 százaléka 
tot nemzetisegU. Ezen adatokat az oláh 
lapok bizonyos kárörvendezéssel tár-

gyalják, mintegy mosolyogva a magyar 
kultúrpolitika tehetetlensége fölött.  Min 
kei csupán az lep meg, hogy •> szomorú 
statisztikában Csik vármegye legelöl 
szerepel, menyiben iskolába nem járó 
tanköteleseinek száma 45 százalékot 
tesz ki. Bár tudjuk azt, hogy várme-
gyénk oktatásügye épen a lankötelese-
ket illetőleg sok kivánnivalót hagy 
fenn,  mégis az oláh lapok fenti  híradá-
sát túlzottnak tartjuk s azt hisszük, hogy 
ezen bitünkben a vármegye tanfelügye-
lője is megerősít minket. Egyébiránt az 
ilyen hírlapi közlemények kiválóan al-
kalmasak arra, i.ogy vármegyénket a 
legsötétebb Afrikával  egyenlővé tegyék, 
épeu azért elvárjuk, hogy a vármegye 
tanfelügyelője  felvilágosítja  a várme-
gye közönségét a dolgok valódi álla-
pota felöl. 

Az állami tisztviselők segi-
tése. A Sz. N. i r j a : Az utóbbi napok-
ban napvilagott látott mindama híresz-
telesek, miutha a kormány az állami 
alkalmazottak helyzetéuek javítása ér-
dekében a jelenleg uralkodó drágaságra 
való lekiuiettei tervezett intézkedé-
sekre vonatkozó álláspontját uiegvál-
lóztatta volna s hogy eLnek folytan  a 
kérdés, ek más alapon való megoldására 
nézve számitasi munkálatok lennének 
folyamatban,  nem lcleluek meg a való-
ságnak. A kormány, ugy mint eddig, 
most is következetesen azon az állás-
ponton von, hogy az állami alkalmazot-
tak helyzetenek javiiasára rendelkezésre 
bocsátható összeget uem használhatja 
fel  igazságosabban ésliely esebben, mintha 
eredeti tervéhez képest azt azokuak az 
alkalmazottaknak juttatja, akik illetmé-
nyeikből nemcsak magukat és esetleg 
feleségeiket,  hanem gyermekeiket vagy 
más családtagokat is kénytelenek eltar-

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 

f u e u l t l T l  á l h e i t THIM* 
k i t e l * . 

— A székely tanítóság és népkönyvtárak 
figyelmébe.  — 

Irta:  Portik  Andor. 
Egy jó bácsit látunk naponkint sétálói 

Kolozsvár utcáin, egy jóságos arca bácsit. 
Nem jár divatos ruhákban, hetykén, gögöseo, 
mint a városi emberek Bzoktak, hanem egy-
szerűen, nem kihívóan, senkinek nem ártón. 
Olyan ez a bácsi, mint Arany János, ki ba a 
mellette elhaladó kocsi kereke sarat hány 
ruhájára, szótlan, xugolódás nélkül tovább 
megy, lelki békéjét nem áldozza fel  e jelen-
téktelen eset miatt. Szeméből szeretet sugár-
zik, arcából nyájas őszinteség, s egész meg-
jelenése olyan vonzó, olyan barátságos, olyan, 
mint a lelke, olyan mint a költészete. Ha be-
szélünk véle, ugyanerre az egyéniségre isme-
rünk szavaiból, egyszeri), őszinte, szívesen 
adott szavaiból. Igen, ez a bácsi, ki minden-
kinek jól akar, ki kenyérrel dobja meg BZL 
ki őt kővel hajigálta meg, igazi megtestesü-
lése a i emberbaráti szeretetnek, igazi mester, 
kiben tökéletesen egyesül a tanító és a költő. 
Tanító ő nemcsak az iskolában, hanem ver-
seiben, költő nemcsak íróasztalánál, hanem 
az iskolában is, s én e két foglalkozási  ágat 
szinte öaszetartozónak vélem, s azt mondom, 
hogy egy költő, illetve író csak akkor lehet 
igazában kasinos a táisadalomra, ha tanító, 
s egy tanító pedig akkor, ha nemndeg, so-
vinylelkU embere az életnek, h<£Mn érzésé-

ben, gondolkozásában gazdag, miként a köl-
tök. 

De lássuk, mi ez a jó bácsi nekünk, el-
hagyatott. koldusnak hirdetett székelyeknek. 
Olykor, olykor, hogyha lelke megpihen, ha 
szelleme messze elröpül a Hargitaru, a Kii -
tosra, a Tolvajosra, majd leszáll a Vargyaa. 
a Maros, az Olt, a Nyikó mentére s szétnéz 
a falukban,  bemegy az ó véreinek esendes 
házikóiba, hogy lá.sa, mit csinálnak otthon, 
élnek-e még, vagy báoyun mentek el remé-
nyes, reménytelen idegen hazába hűtlenül az 
ősi anyához, béborul homlokán az ég s olt 
ül szemében u kegyetlen kétség, fóljajjdul 
lelke reszkető szavában: 

„Nem tudom hogy milyen idók járnak, 
Ui baja lelt a vén Hargitának?" 

majd elborul, mikor szomorú ábrándja a 
kétségbeejtő valóba ütközik: 

„Idegen felhőknek  lett ez a nép rabja* 
és sirva kérdi már: 

„Esztendők múlásán ki szántja e földet  V" 
Igen. igen, mert 

„Oláhország felé  mennek, 
Se búcsúznak, se üzzennek." 

pedig 
"Nem lennék én bárki mondja, 
Oláhország ringye rongya 1* 

B mégis 
„Újra mennek, megint mennek I" 

8 miért mennek el, mért hagyják el a 
szülő hazát, ő azt is megénekli szép versei-
é i . 

.. „Kiülök a dombtetőre, 
á'Ézomoru, mít'iátok, 
Székely népem-, semmit sem ér 
A köoyhullatásod.* 

Igen, rossz a földünk,  esak zabot terein : 
erdőnket már letarolták ; igen, latja népe ezer 
nyomorúságát, s abban még nagyobb elhagya-
tottságát ; látja, hogy elmaradottságát miként 
aknázza ki boldog boldogtalan jövevény. 
— Már-már lemond minden reménykedés-
ről s „A fővárosban"  e remek alkotásában jö-
vendöl valumi nagyon szomorú jövól, uevének 
fényes  temetését. — De nem, nem, mégis 
felébred  lelkében egy utolsó sejtelem, s 
mintha megbánta volna előbbi szavait, avagy 
tiltakozna az ellen Istenben való rendíthetet-
len hite, kimondja ósziuteu azt, mit szivének 
legeldugottabb rejtekében őrizett és fölkiált: 

„Kérges tenyérrel, barna arccal 
Sürögj magyar a magyar ég alatt, 
Hisz elni nekünk addig érdemes, 
Amig e szép hon boldog és szabad . . . 
S hogy az legyen, az ur azért adott 
Kékebb eget itt s leuylóbb uailagot 

Mert el vau ragadtatva hazájának ritka 
szépségével, népének igazságos szabadság-
szeretetével, s lehetetlennek tartja, hogy ez 
a nép azt idegen kezekbe jutui engedje. 

Egy színes, egy gazdag lelkivilág ez, mely 
költészetébői elénk tárul. Korunk, társadalmunk 
mozgalmai, eszméi helyes felfogásban  mind 
tisztán visszbangzanak verseiben. Valamint az 
életben a munka embere, ugy költészetében 
is megtaláljuk ama igazi, hamisítatlan reáliz-
must, mely pillanatig Bem téveszti hangoztatni, 
hogy folytonos  munkában kell élnünk, mert 
csak ez fenntartója  a hazának, ez biztosítója 
ugy nemzet uralmának. Nem a frázisok  em-
bere, sőt legtöbbször igen egyszerű, de annál 
többet mondóbb kifejezésekkel  élve, beszél. 

Igen szép példa erre a „Haragszik a király" 
c. verse, melyben csodálatos taktikával mondja 
el mind azt, mit érez, miért talán a lelke 
felháborodik,  sőt be is tetózi azt, hogy ugy 
mondjam, egy eredeti góbésággal, mikor igy 
szól a királyhoz : 

„Ne haragudj! Erre, arra 
Komor idők járnak . . 
Katona kell, s kenyér is kell 
Majd a katonának." 

Nem kiabál, nem veri az asztalt, mint 
ahogy mások tennék, de még azoknál is job-
ban szúr, keményebben vág. és feltétlenül 
többet mond, igazabban beszél. 

Kétségtelen, hogy mig verseit a népnek 
irta, az ó népének hálából, mert Bzülte őt. 
hogy tanítsa, hogy oktassa elmaradottságában, 
hogy igazi mestere legyen neki, másfelöl  mó-
dot nyújt azoknak, kiknek lelke vágyik a jó 
táplálékra, zamatOB táplálkozásra, mert versein 
az olvasó lelke ugy pihen meg, mint utazá-
sában vándor a hűs forrás  tövénél. És aztán 
míg egyfelől  igyekszik még kedveltebbé, még 
szeretettebbé tenni népe előtt szülő hazáját, 
sovány szántóföldjét,  egyszerűségét, erkölcsös-
ségét, s mindenekelőtt a munkát, a „Történe-
tek" c. alatt tartalmas és egyáltalában nem 
mesterkélt, igazán a természet szülte meséi-
ben észrevétlenül osztogatja jó tanácsait neki. 
Nem akar száz legyet egy csapásra ütni, ha-
nem i lassan, óvatosan vezeti rá az igazságra 
az olvasót; nem akar bivatlau, tolakodó otató-
ként feltűnni.  S ez kell a mi népünknek, mely 
máz a sok roszravezető álbölcBelkedést meg-
unva undorodik mindentől, ami tudományos, 
ami magas; fél  a gyámságtól. Szinte mond-
hatuám, tudta ezt az író, mikor „Fakó Dénes" 
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tani, akik tehát a mai drágaságot a 
legjobban értik. As e kérdés tekinte-
tében az utóbbi idóben elhangzott sok 
felszólalás  csak megerősítette a kor-
mányt eredeti állásfoglalásában  s abban 
a nézetében, hogy ba as e célra ssánt 
évi huszonöt-harminc millió koronát 
kitevó jelentékeny összegnél nagyobb 
összeget fordíthatna  is as állami alkal-
mazottak helyzetének javítására, - ami. 
sajnos, az alluiiibaziurias ,gyensulyan.ik 
megzavarasa nélkül lehetetlbn lenne 
még akkor is helyesebb és igazságosabb 
lenne, ha a többlet a kormány által 
tervezett családi pótlék tételeinek fel-
emelésére fordíttatnék  s nem amaz al-
kalmazottak illetményeinek javítására, 
akik a drágaságot sokkal kevésbbé 
érzik, mert nem hárul reájuk gyerme-
kek vagy családtagok eltartásának kö-
telezettsége. Több oldali I kétségbe 
vonták, hogy a kormány i .u tervezett 
családi pótlék szükséglete .iem fogja 
kormány számításai szerint mutatkozó 
25—30 millió koronát elérni. Az e te 
kintetben felmerülő  eltéréseknek nyil-
vánvalólag az az eredete, hogy a kor 
mány terveinek bírálói csak a gyermek-
kel biró alkalmazottakat veszik számí-
tásba, holott a kormány kezdettói fogva 
azt az álláspontot foglalta  el, hogy a 
családi pótlékban nemcsak á gyermek-
kel biró alkalmazottak, hanem mind-
azok az alkalmazottak is részesitendók 
lesznek, akikre hasonló sulylyal nehe 
zednek más hozzátatozóik eltartásának 
kötelezettségei. 

Egy erdöeladáshoz. 
Csíkszereda,  1912. jan 9. 

Csik vármegye törvényhatósági bi-
zottsága december 28-án tartott köz-
gyűlésében sokak bámulatára kivételes 
határozatot hozott. Hogy nagyobb nyo-
matéka legyen, a határozatot névsze-
rÍJti szavazással, néhány szótöbbséggel 
hozta. 

Nem félünk  attól, hogy esetleg pa-
namával vádoltatunk meg, ha szóvá 
tesszük a törvényhatóság határozatát. 
Tesszük ezt azért, mert két szempont-
ból tekintve nem tartjuk helyesnek a 
törvényhatóság szótöbbséges álláspont 
jat. Arra azonban alkalmas lehet, hogy 
hasonló eljárás jövőben a vármegyének 
kiszámíthatatlan károkat okozzon és sa-
ját reputációját támadja meg. 

.Csupor Ágnes*, „Kobát falva  pusztulása" 
slb töit ni'tuit n"'girta ÁM;> n» ; az .'--'er. 
érte! 

S most igazán nem tudom, mivel fejezzem 
be vékony szavaim, melyek sehogy sincsenek 
arányban Tarcsafalvi  tartalmas kötetével. Sok-
minden van még azokban. — Kétszáz nyom-
tatott oldal sem volna elég szerintem, 
hogy a Tarcsafalvi  verseit, az azokban rejlő 
igazságokat, szépségeket, a nemes gondolko-
zást, a tehetség, erő zamatosan magyaros 
megnyilatkozását ismertessem. Hiszen e ver-
sek belső szerkezete, nyelvezete is valami 
rendkiviil érdekes, zamatos székelymagyar I 
S ha azt mondanám, hogy Tarctafalvit  lehet, 
nem érti meg a világ, azt mondom, megértjük 
mi székelyek, mert a mi nyelvünkön a mi 
hazánkról a mi népünkről Írattak azok, mert 
4 mi lelkünkből fakadtak  ! 

S midőn végül bocsánatot kérek ugy az 
olvasótól, mint a szerzőtíl eme tökéletlen 
mondókáért, lelkem mélyéből szólok hozzátok 
elsősorban székely tanítók, de hozzátok kö-
zönségesen : kicsinyekhez, nagyokhoz vegyé-
tek e könyvet kezetekbe, és adjátok át más-
nak is; táplálkozzatok, mert mondom e fa 
meg fogja  teremni gyümölcseit: fölébreszti 
az alvó értelmiséget, meggyújtja a szunnyadó 
tüzet, megteremti a józanságot. 

Föl székelyek, föl,  mert már hasad a 
hajnal I 

(„A székelflildön"  kapható szerzőnél:'Tar-
csafalvi  Albert Kolozsvár, Honvéd-u. áll. el. 
népiskola. 

Miről is van szó? Egy 651,000 ko-
ronás erdőről, mely egyébként előleges 
engedély mellett, szabályszerű felméré-
sek és lebecsülés után, az erdóhivatal-
nak, mint szakközegnek véleményelé-
sével bocsájtatott árverés alá, bol több, 
jóval  alacsonyabb  ígéretekkel szemben 
a 432,000 koronára becsült bastonfa 
tömeget a nagy vételeiről előnyösen 
ismert Oöetz-cég 651,000 koronárért 
•liht bx'Htlib i i -FP' III •KVIIWAR-i!'*. A 

ViS_r tárgya a magauja vak tul ijdouat 
képező Feketevizi, mintegy 5200 hol-
das erdő volt, mely régebb egyrészben 
már kihasználtatott. A fiatalabb  fatömeg 
ugyanakkor visszamaradt, mig a kihasz-
nálás helyén jó részt 15—20 éves 
fiatal  erdő keletkesett Ma tehát ugy 
áll a dolog, hogy ismé* v an a hatalmas 
területen kihasználásra teljesen meg 
érett 80—120 éves erdő, ezenkívül a 
régebbi kihasználás nyomában keletke-
zett egészen fiatal  erdő és végűi régi 
csupasz területek, melyeknek természe-
tes felujulása  magtermés hiánya miatt 
be nem következett és ez ültetésre 
vár. Most tehát igen természetes, hógy 
az erdöbivatal, mint szakközeg eidó-
gazdasági szempontból az okszerű ke-
zelést ugy javasolta, miszerint a telje-
sen megérett erdő a nagy mennyiség 
ben talált beteges é j hibás fákkal 
együtt már most eladassék, mert ka ez 
meg nem iörténik, az időközi gyarapo-
dás még a hibás fák  romlását és a 
széltörések által okozott károkat sem 
tudná ellensúlyozni. Vagyis minél ké 
sóbben történik az utóbasználat és erdő-
sítés, annál nagyobb lesz az erdő 
faállománya  közötti korkülömbség,  ami 
a legközelebbi forriulóbau  való okszerű 
kihasználásnál felette  hátrányos lenne. 
Ennélfogva  az okszerű erdőgazdaság 
beállítása céljából halaszthatatlan szük-
séget képez az erdó eladása, mert a 
ma elérhető vételár elenyésző csekély 
részével végre lehet hajtani az erdősí-
téseket, a kihasználandó és régebbről 
visszamaradt csupasz területeken is. 
Ezzel pedig egy csapásra be lenne állítva 
az okszerű erdőgazdaság, megszűnne 

korkülömbség és a vármegy a ma 
teljesen érett erdejének értékesítéséből 
még jelentékeny összeghez is jutna. 

Ezek voltak azon okok, melyek ugy 
pénzügyi, mint erdőgazdasági tekintet-
ben a fatömeg  eladását javasolták és 
erre a magánjavak, mint tulajdonos el-
adási engedélyt is kaptak, melyhez a mi-
nisztérium, mint vagyonfelügyeleti  ha-
tóság hozzá járult. Ugyanakkor az a 
kifogás,  hogy a kihasználás tönkretenné 

ív, pji^g r-irAq7pn finfil  prdfit  srakste 
rüleg  megv.-jga. ^ __ . j t pta-
lan, figyelembe  nem vétetett, 'loliat a 
közgyűlésen felhozott  ez a mondhatni 
egyedüli érv, nem állhat meg. 

Az árverési feltételek  megállapítása 
után az árverés sza bályszerüen  meg-
tartatott. 

Az elért vételár egyáltalában nem 
kifogásolható,  azt — minthogy a feltéte-
lek betartattak, az ei dészeti bizottság is 
elfogadta.  Szóval simán ment a dolog; 
a vármegye meg volt elégedve as ár 
verés szép eredményével. Mikor azon 
ban az akta minden retortáu keresi 
tűi a törvényhatóság asztalára került, 
egy ilyen nagy horderejű és szaktudást 
igénylő  kérdésben egyszerű indítványra 
a törvényhatóság nem járult hozzá az 
eladáshoz és azt nem tartva időszerű-
nek, a feleti  napirendre tért. Ez a 
tényállás. Ezt pedig sehogy sem tartjuk 
helyesnek, elég megfontoltnak  és a 
vármegyére előnyösnek. Ép azért emel-
jük fel  szavunkat, mert azon felebbe-
zéssel még segíteni lehet. 

A vármegye magánjavainak évről-
évre nagy erdóeladásai vannak. Erről 
ismeretes nemcsak Magyarországon, de 
külföldön  is a fakereskedelmi  világban. 
Mikor a vármegye egy erdejét el akarja 
adni, árlejtést hirdet, mire az érdek-
lődő fakereskedók  alapos helyszíni szem-
lét tartanak es bosszas munkát igénylő 
becsleseket végeinek. Hogyne, mikor 

legtöbbször százezrekről és milliókról 
van szó. Épen s íé r t a vármegyének 
mint erdőbirtokosnak nagyon megfon-
tolva kell eljárni az árverések kiírásá-
nál. A mostani eset — sajnos — ko-
moly fakereskedöknél  azt a gondolatot 
keltheti fel,  hogy a vármegye erdóel-
adásai nem kellő megfontolással  tör-
ténnek, már pedig a vármegye nagy 
•elentós^eü közvagyont kezel, mely-
„ , -n t'uyi's téuyked^se szak-
közegek igénybevétele mellett történik, 
tehát magát meggondolatlanság vádjá-
nak kitenni saját reputációja érdekében 
sem szabad, de számítania kell későbbi 
eladásainál a további verseny biztosítá-
sára is, melyre ilyen eljárás nem al-
kalmas. Ez a másik oka annak, hogy & 
törvényhatóság határozatát á várme-
gyére nézve károsnak tartjuk. Egyszerű 
inditvuayra ilyen nagy horderejű ügy-
ben oly hirtelen és tájékozatlanul, el-
lenszakértók meghallgatása nélkül vég-
legesen határozni nem lehet. Hisz a 
határozat meghozatala pillanatában a 
törvényhatóság termében nem volt egyet-
len szakértő sem s igy elfogadható 
szakvélemény csak az erdóhivatal meg-
adott véleménye lehetett volna. No meg 
a Feketevizi erdőben sem sokan jár-
tunk. Ily  körülmények  között  ki vál 
lal  felelősséget  egy ilyen  határo-
zatén  ! ? Mert számításba kellett volna 
vennünk azt is, hogy az a 651,000 
koronu 15—20 év múlva, mely időre 
az erdóeladást elodázni akarják, épen 
megduplázódik, mig igy a magunkéból 
még erdösitenünk is kell. És váljon 
milyenek lesznek a fakereskedelem 
viszonyai 15—20 év múlva Cs íkban!? 
Teljes bizonyossággal ezt sem lehet 
megjósolni. Es végre ha minden erdő-
eladásunknál egyet gondolunk és az 
árverés megtörténte után levesszük az 
ügyet napirendről, kapunk-e majd ve-
vőket erdőinkre ? Azt biszem, hogy 
nem! 

A köznek véltem szolgálatot tenni 
jelen soraimmal, melynek célja, hogy 
a sérelmes határozat reparáltassék. 

Színház. 
Mindössze egy hét választ el az idei szini-

évadtól, mely elé Csíkszereda és vidéke fo-
kozódott érdeklődéssel tekint. Ez a érdeklő-
dés érthető is, mert közönségünk nemcsak qj 
igazgatót vár, hanem egészen újonnan szer-
vezett társulatot is, melynek tagjai és azuk-
nak képességei közönségünk előtt ismeretle-
nek. Szóval az idén a színházban minden új-
ság lesz és ez a körülmény magyarázza meg 
azt az előre megnyilvánu't rendkívüli érdek-
'ödést, m lylyel ezinpártolo közönyünk ez 
idén a i.rsulattal szemben viselteuk — Soha 
annyi szelvény-bérlet nem volt oi'**, mint a 
mennyit már eddig kiváltottak. 

Tompa Kálmánról tudjuk azt, — amint ki-
bocsájtott szinbázi jelentésében ő maga ia 
mondja, — hogy az ország legnagyobb váru-
saiban, Kolozsváron, Debrecenben, Aradon, 
Szabadkán, Nagyváradon és Sopronban nagy 
és szép Bzinészmultat hagyott maga után. — 
Ez azonban még nem Jelenti azt, hogy társu-
lata tökéletes és az iránta táplált igényeket 
kielégíti, de mindenesetre kerületünknek nagy 
előnye, hogy olyan ember kezében tudjuk 
szinéBzetünk igazgatását, ki ha akar, tud is 
eredményt felmutatni.  Ezért vátjuk az uj tár-
sulatot es táplálunk Iránta fokozottabb  Igé-
nyeket, mert hisz nem feledtük  el, hogy a 
kerület választása épen azért esett Tompa 
Kálmánra, hogy színészetünket a megkezdett 
baladás utján tovább segítse és emelje. Ezt 
már most azért jelentjük ki, hogy ilyen sze-
mekkel fogjuk  fogadni  az qj társulatot. Bizal-
munk az igazgató személyében teljesen meg-
van és hisszük, hogy színészetünket Tompa 
Kálmán magas polcra fogja  emelni. 

Egyelőre nagy Igényeket természetesen 
nem támaszthatunk. De megodjnk a társulat-
nak azt a lelkes támogatást, melyet Tompa 
igazgató tőlünk kér és bizton reméljük, hogy 
ennek ellenében a tánulat nekünk évről-évre 
nagyobb műélvezetet fog  nyújtani. 

Tompa Kálmán előleges színházi jelenté-
sében közli a tánulat műszaki- és művészi 
személyzetének tagjait. Ezek a következők : 

Műszaki Bzemélyzet: Tompa Kálmán, igaz-
gató, főrendező.  Kertész Sándor, operette ren-
dező. Tompa Béla, rendezd lg. helyettes. Bakó 
Lajos, rendező. Baranyai Mihály, h—agy-
Tóth József,  titkár, szmááuaada. Pantai Béla, 
Oerzxán Kaimon, UgyeM^Vajda Perene, sugó. 
Komaromi János, könyváráéi, Fábián Toréi, 

pénztárnok. Falka József,  disimester, 2 segéd. 
Harcba Antal, főruhatáros,  1 segéd. Csamári 
János, szertáros, 2 segéd. Vass Imre, szerep-
osztó szolga, Kabos János, szinbázi szolga. 

Művészi személyzet: Nők: Sándor Ilonka, 
operette soubrett. Rózsahegyi Sári, énekes 
soubrett, társalgási. Füredi Vilma, coloratur 
énekesnő. Saáry Margit, hősnő, szende. Tompa 
Irma, naiva, vígjátéki szoubretL Török Kor-
nélia, anya és komika. B. Láng Juliska, éne-
kes és társáig, s. színésznő. Somos Piroska, 
énekes naiva, s. színésznő. Makói Elemérné, 
s. ént-kej, s. színésznő. Nádudvari Gizella, s. 
komika, a. színésznő. Mihály Mariska, társal-
gási, B. színésznő. Szűcs Mariska, a. soubrett, 
8. színésznő. Kocsis Ilus, s. naiva, s. színésznő. 
Férfiak:  Tompa Kálmán, drámai hős és jel-
lem. Kertész Sándor, buffó  jellem komikus. 
Tompa Béla, szerelmes énekes bonvlvánt. — 
Bakó Lajos, szerelmes és énekes színész. Ma-
kai Elemér, jellem és táncos komikus. Gyu-
•ai Ferenc, operette, népszínmű énekes. Jám-
bor György, operette tenor éoekes. Székely 
Károly, énekes és jellem színész. Tóth József, 
komikus, s. színész. Komáromi János, apa és 
komikus, s. színész. Pusztai Béla, bonviváot. 
Germán Kálmán, jellem, s. színész. Rádai 
Tóth F., társalgási s. színész. 

Bemutató díszelőadásul folyó  hó 16-án, 
kedden színre kerül az Ártatlan Zsuzsi cimü 
operett újdonság. Ezenkívül a sziniévad folya-
mán színre kerülnek: Operettek: Ártatlan 
Zsuzsi, A kis gróf,  Lengyel menyecske. Leány-
vásár, Eszemadta, Ezred. apja. Vera Violetta, 
Mákvirágok, Kék róka. Édes öregem, Narancs-
virág, Kolumbusz báró, újdonságok. A régiek 
közül: Cigány szerelem. Babuska, Obsitos, 
Muzsikus leány, Elvált asszony, Nagymama, 
Rip van Vinkle, Eleveu ördög, Király fogás. 
Éuekes vígjátékok: Csitulj szivem, Heidel-
bergi diákélet, Kegyelmes ur. Éljen a király. 
Próba házasság. Mi történt az éjjel. Színmü-
vek és vígjátékok: Kareuin Anna, Izrael, 
Fedóra, A becsület, Bánk Bán, Hit és Haza, 
A papa. Szerelem gyermeke, Az élőhalott, tti-
volda. Utánam, Hálás utókor, Btasshaund ka-
pitány megtérése, Boldogságért, Ismerd meg 
magúd, Sárga Liliom, Rossz pénz nem vész 
el. Két árva. Kis cukros. Kuruzsló, öngyil 
kosok klubja. Népszínművek : Parasztkisasz-
szony, Gyimesi vadvirág, Pesti gyerek, IV-
leskei nótárius, Bukov a székelyek hóhéra, 
Sárga csikó. Csikós, Tévelygők, Kazár földön. 
És a legújabban színre kerülő operettek dráma 
és vigjáték újdonságok. 

Bár ez a műsor sok újdonságot nem hoz, 
mégis változatosan van értékes darabokból 
összeválogatva, melyeknek jó előadása véle-
ményünk szerint közönségünk igényeit ki 
elégíteni. (s. a.) 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Eljegyzés. Dr. Dóczi Kálmán Ügyvéd, 

folyó  hó 7-én jegyezte el özv. dr. Molnár 
Lászlóné leányát, Sárikát Csíkszeredán. 

— Uj tanitónő. A helybeli polgári leány-
iskolában újonnan rendszeresítet: tanítónői 
állásra, mely az internátusi felügyelőséggel 
van összekötve, a vármegye iskolaszék több 
pályázó közül Gáli Irma baróti lakost válasz-
totta meg. 

— Korosolya estély. A csíkszeredai 
korcsolyázó egyesület folyó  hó 13-án, szom-
baton rendezi idei táncestélyét a Vigadó ter-
meiben. Az estély elnöke Cseresnyés Emil m. 
kir. csendőrszázados, ki mellett ueiu kevesebb, 
mint 45 rendező buzgólkodik, hogy a farsang 
egyetlen mulatsága régi jó hírnevéhez méltó 
legyen. Ugy az elnök' személye, mint a hatal-
mas rendező gárda teljes biztosítékot nyújt az 
estély erkölcsi és anyagi sikere tekintetében. 
Annyit már is jelezhetünk, hogy közönségünk 
körében az érdeklődés igan nagy éa általáuos. 
A zenét Ráduly B. Árpád zenekara szolgál-
tatja. Az estély meghívói már napokkal ezelőtt 
szétküldettek. 

— Apaállatok benenese. Az 1894. 
évi XII. t-c. értelmében a közös használatra 
szánt apaállatok beszerzéséről u község köte-
les gondoskodni, az apaállatok beszerzése pe-
dig az elöljáróságok feladata.  Az apaállatok 
beszerzésére szükséges költség a községi költ-
ségvetésben állítandó be. — Az apaállatok 
beszerzésének szüksége azonban időközben is 
beállhat, amikor aztán a községnek pótkölt-
ségvetés utján kell gondoskodniók a szüksé-
ges költségek előállításáról. A költségvetések 
viszont törvényhatósági jóváhagyást igényel-
nek a föllebezés  esetén csak a belügyminisz-
ter által állapíttatnak meg véglegesen. Mint-
hogy az apaállatok beszerzése az állattenyész-
téshez füzódó  érdekekre való tekintettel a 
költségvetés jogerőre emelkedéséig nem ha-
lasztható, a belügyminiszter most kiadott kör-
ropdeleütaft  feljogosítja  ax elöljáróságokat, 
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hogy a szükséges apaállatok beszerzését s a 
vételár fedezésére  saját felelősségükre  telje 
•ithetik, de a vételárra s amennyiben szük-
séges, a tartási költségekre vonatkozólag is 
nyomban pótköltségvetést állítsanak össze és 
terjesszenek a képviselőtestület elé. 

— Pásztorjáték. A csikjenőfalvi  iskolás 
gyermekek az idén is, mint tettek más évek-
ben is, Paláncz Sándor tanítójuk vezetése 
mellett szépen sikerült pásztorjátékot adtak 
a karácsonyi és vizkereszti ünnepek alatt. — 
A gondosan és nagy előszeretettel előkészí-
tett szereplők ügyessége és bátor játéka egé 
szen lekötött: a látogató közönség figyelmét. 
>jk csillogó örömkönnyet láttunk a jelenlevő 
szulok szemében. A játékot öt egymásután 
következő ünnepen ismételték nagyszámú kö-
zönség előtt. Hogy az előadások mennyire si-
kerültek, legjobban bizonyítja azon körülmény, 
hogy a szomszédos Karcfalva  és Dánfalva 
községekből is számosan látogatták. Mind-
nyáján, kik az előadásokat végig élvezhettük, 
liulaval és nagy elismeréssel adózunk a ren-
dező tanító urnák a nekünk nyújtott élvezetes 
estélyenért 

— Tánoestély. Csikmindszent község if-
júsága az „Önkéntes Tűzoltó-Egylet" pénztára 
javara 1912. január 28-án a községház nagy-
termében szinielóadással egybekötött tánces-
telyt rendez, mely alkalommal szinte kerül 
„A régi szerető", népszínmű 3 felvonásban, 
irta: Géczy István, a következő szereposztás 
sal: Gazdag Tóth István ifj.  Uálnásí László, 
Esztike, lenya Bíró Regina, Major Borcsa 
fiatal  özvegy, i(j. Mulnási Lászlóné, Misi, Ladó 
Ágoston, Tecza, Nagy Ilona, Meszeslábu Kiss 
Józsi, számadó csikós, ifj.  Benedek Lajos, 
Peti, tanyás. Kedves Gyárfás,  Bíró, Málnási 
Gyula, Juliska, leánya, Kánya Márta, Zsu-
zsánna, Esztike dajkája, Ladó Karolina, Alvégi 
Zsotér Jancsi, ifj.  Kedves Józsej, 4 legény, 
Ambrus Dávid, Tánczos Vendel, Málnási lg-
nácz és Sugár Balázs, 3 asszony, Málnási 
Gyuláné, Péter Anna és Kedves Anna, 2 kis-
bíró, Imre Vendel és Hozó András, Örzse, 
Marczi felesége,  Kedves Vilma, Egy részeg 
ember, Benedek Bálint, Panyva vető zsögödi 
Marczi, Kánya jános, Péter, halász. Hozó And-
rás. Történik az első felvonás  egy hajdúsági 
falu  legelőjén, a 2-ik három hónappal később 
a Hortooágyon, a 3-ik a Tóth István bázában. 

— Mikes János püspök installaoioja 
Mikes János gróf  szombathelyi püspök beik-
tatása fényes  ünnepségek között ment végbe. 
A beiktatási ünnepélyen vármegyénkből részt-
vett lncze Domokos, a csikszentmártoui kerü-
let országgyűlési képviselője. 

— Megjutalmazott tisztviselők. Hirt 
adtunk már arról, hogy Boda Dezső székes-
fővárosi  főkapitány  dr. Sándor László rendőr-
kapitánynak a Pesti Magyar Kereskedelmi 
Banknál elkövetett nagy váltócsalás Ügyében 
teljesített fényes  éB eredményes működéséért 
Írásbeli elismerését nyilvánította. Most pedig 
arról értesülünk, hogy a bank a bünügy ki-
bogozása nyomán megtalált összeg öt száza-
lékát vagyis nyolcezer koronát küldött a fő-
kapitánynak, hogy azt jutalmul kiossza a 
nyomozában résztvett tisztviselői és egyéb 
közegei között A pénzből 1200 korona dr. 
Sándor László rendőrkapitánynak jutott, de 
kapott ezenkívül Botár Béla rendőrkapitány 
is 300 koronái, ki szintén vármegyénk szü-
lötte éB aki kisegítő szerepet kapott a nyo-
mozásban, melyet teljes sikerrel meg is oldott. 

— Eljegyzés. Dr. Nóvák Albert ügyvéd 
eljegyezte Seifried  Arancit Aradon. 

— Meghívó. Csikszentlélek község gaz-
daközöneége csikBzentléleken, az ujonan epi-
tett községházában, 1912. évi január hó 21. 
napján, a községház kifestésére  zártkörű 
láncestélyt rendez. Belépti-díj: Személy-jegy 
1 kor. Családjegy 2 személyig 2 kor. 

— A tanítók bankja. A Magyarországi 
Tanítóegyesületek Országos Szövetsége a 
nyári közgyűlésén elhatározta, hogy megala-
kítja a Magyarországi Tanítók Bankját rész-
vénytársaság formájában.  Az alapítók 10.000 
részvényt bocsátottak ki 100 koronás névér-
tékkel s december 21-én este lett volna az ala-
kuló közgyűlés a Ferenc József  Tanítók Há 
zában. A gyűlést meg is tartották MouBsong 
Géza elnöklésével, de a részvényjegyzők kö-
zül — kik nagyobbára vidékiek — oly keve-
sen jelentek meg, hogy az összegyűltek a bank 
megalakulását 1912. április 10-ere halasztot-
ták. Ezen idő alatt teljes akcióval lát bozzá 
a vezetőség, hogy a még fennmaradt  részvé-
nyeket is jegyezzék. 

— Táncmulatság. A csikszentgyörgyi 
gazdakör folyó  1912. január hó 14-én a köz-
ségháza nagytermében saját pénztára javára 
táncmulatságot rendez. Személyjegy 1 korona, 
waládjegy 2 korona 60 fillér. 

— Színészeink érkezése. Tompa Kál-
mán Bzintársulata folyó  hó 15-én érkezik vá-
rosunkba és hat hétre tervezett előadásainak 
sorozatát folyó  hó 16-án kedden az „Ártatlan 
Zsuzsi" cirnü operett újdonsággal kezdi meg 
Szerdán színre kerül a „Vasgyáros", csütör-
kön „Kis cukros" vígjáték, pénteken az „Ön-
gyilkosok klubja és „Vera Violetta' operett 
és vasárnap „Hit ÉB haza" dráma. 

— A katonai felül  vixsgáló-bizotts ág 
idei rendje. A honvédelmi miniszter várme-
gyénk törvényhatóságához küldött rendeletével 
a brassói állandó vegyes felülvizsgáló-bizott-
ságnak, melyhez Csík vármegye is tartozik, 
elrendelte, hogy a folyó  évben január 23-án, 
február  13-án, március 19-én, április 23-án, 
május 14-én, junius 16-án, augusztus 9-én, 
szeptember 24-én, október 11 és 25-én, no-
vember 26-án, december 27-én és szükBég 
esetén az ezen napokat követő hétköznapokon 
fognak  működni. 

— A honvédség köréből. A honvédség 
kötelékéből elbocsáttattak 1911. évi december 
hó 31-ével, a szolgálati, illetve védkötelezett-
ség teljeBitése után, tiszti rendfokozotuk  meg-
tartása nélkül, saját kérelmükre : dr. Tamás 
Lázár és Puskás István brassói 24. honvéd 
gyalogezredbeli tartalékos hadnagyok. Szolgá-
laton kivűii viszonyba helyeztetett 1911. 
évi december hó 31-ével, a szolgálati, illetve 
védkötelezettség teljesítése után, saját kérel 
mére Józsa Géza brassói 24. honvéd gyalog-
ezredbeli tartalékos hadnagy. 

A brassói 24. honvéd gyalogezred állomá-
nyában 1912. évi január hó 1-ével kinevez-
tettek t>rtalékos hadnagyokká dr. Márton 
Venczel, dr. Nagy József,  dr. Botár Benjamin 
és Vitályos Gábor; zászlóssá pedig Pap Béla. 

— AB állatorvosok hataaköre. A föld-
mivelésügyi miniszter egy most kiadott ren-
deletében kijelentette, hogy amennyiben va-
lamely város vagy járás területén több állami 
ál|atorvos lâţja el az állategészségügyi szol-
gálatot, Baját hatásköri területén mindegyik 
állatorvos tagja a város, illetőleg a járás te-
rületén működő mezőgazdasági, lóavntú, apa-
állatvizsgáló és apaállat-beszerző bizottságok-
nak. Ezea bizottságok ülésein azonban az il-
letőnek csak a saját működési területét érintő 
kérdések tárgyalásában van joga résztvenni. 

— Halalozas. Id. Gál Perencz kórházi 
gondnok folyó  hó 8-áo 61 éves korában el-
hunyt. Temetése folyó  hó 10-én ment végbe 
a csikdelne' köztemetőbeu. Halálát kiterjedt 
rokonság gyászolja. 

— Államsegély. A m. kir. kereskede-
lemügyi miniszter értisitette a vármegye al-
ispánját, hogy előterjesztésének figyelembe-
vetelével az allami közút árkábau tűzbizton-
sági vízvezeték létesitesével járó költségekhez 
500 korona hozzájárulási összeget Gyergyó-
alfalu  község részére kiutalványozott. 

— Jotékonyoelu tánoestély. A gyirnes-
középloki kereskedők és kereskedelmi hiva-
talnokok a szegény gyermekek felsegélyezé-
sére folyó  1912. évi január hó 27-én a Dobál-
féle  vendéglőben zártkörű táncestélyt rendez-
nek. — Személyjegy 3 korona. Családjegy 5 
korona. 

— A marosvásárhelyi ügyvédvizs-
gáló bizottság. A iu. kir. igazságűgyminis/.-
ter az 1912. évre a marosvásárhelyi ügyvéd-
vizsgáló bizottságok elnökévé Ternovszky Béla 
marosvásárhelyi kir. ítélőtáblai elnököt, a bi-
zottság tagjaivá Bayler Kálmán kir. ítélőtáb-
lai bírót. Bocskor Antal kir. ítélőtáblai birót, 
Bodó Sándor kir. ügyészt, Csíki László kir. 
ítélőtáblai tanácselnököt, Csipkés Árpád kir 
ítélőtáblai birót, Filipek Ferenc kir. Ítélőtáblai 
birót, Qöldner Károly kir. ítélőtáblai birót, dr. 
Gridi Papp Imre kir. Irélőtáblai birót, Jakab 
Rudolf  kir. kúriai cimmel és jelleggel felru-
házott kir. ítélőtáblai birót, dr. Illyés Lőrinc 
kir. Ítélőtáblai birót, Keczer Gyula kir. ítélő-
táblai birót. Kelemen András kir. ítélőtáblai 
birót, dr. Konczvald Endre kir. ítélőtáblai el-
nöki titkárt, Nagy Elek kir. Ítélőtáblai birót, 
dr. Pozsuni Gábor kir. törvényszéki elnököt, 
dr. Simó Balázs kir. ítélőtáblai birót, Szép-
laki Ödön kir. ítélőtáblai bírót éa elnökhelye-
tesekké a birák közlll Csíki László kir. ítélő-
táblai tanácselnököt és Jakab Rndolf  kir. cu-
riai bírói cimmel és jelleggel felruházott  kir. 
ítélőtáblai birót, a marosvásárhelyi ügyvédi 
kamata által választott tagok közül pedig 
Csongvai Lajos és Csontos Olivér marosvá-
sárhelyi ügyvédeket, továbbá a bizottság tit-
kárává dr. László Mártont, a kir. Ítélőtáblá-
hoz tan ácsjegyzővé berendelt kir. járáBbirót 
nevezte kl. 

— Kosaras tánoestély. A csikbánkfal-
vai .Gazdakör" pénztára javára, 1912. évi 
január hó 20-án, a Beke-féle  házban kosaras 
tánceatélyt rendez. Belépti dij: Személyegy 1 
korona, családjegy 3 személyig 2 korona. 

— Az erdélyi városok államsegélye. 
Megjelent a belügyminiszteri rendelet, a mely 
intézkedik n városok segélyezésére megsza-
vazott harmadik millió korona kiosztásáról. 
Az államsegélyt a miniszteri rendelet az er-
délyrészi városok számára a következőkép 
osztotta fel:  7500 korona: Kolozsvár. 6000 
korona: Gyulafehérvár  és Szászváros. 5500 
korona: Xagyenyed, Beszterce, Sepsiszent-
györgy, Déva, Medgyes, Szászsebes, Szilágy-
somlyó, Zilah, Szamosujvár. 5000 korona: 
Vízakna, Cj-ergyószentfniA-/ós,Szászrégen,  Dés 
Torda. 4500 korona : Fogaras, Kézdivásárhely, 
Vajdahunyad, Székelyudvarhely. 4000 korona: 
Abrudbánya, Csíkszereda,  Kolozs. 3500korona: 
Brassó, Nagyszeben. így tehát Csíkszereda 
összesen 9000,Gyergyószentmiklós pedig 10000 
koronát kaptak tisztviselőik fizetésének  ki-
egészítésére. 

— Az 1012. esztendő. Az 1912. esztendő 
366 napból áll, vagyis szökő év. Az újév hét-
főn  kezdődött. A farsang  hat hétig tart, aza 
február  20-ig. Húsvét április 7-én, pünkösd 
május 26-án lesz. Az ünnepek közül szeptem-
ber 8 és december 8. vasárnapra esik. Ápri-
lis 1-én hold- és április 17-én napfogyatkozás 
lesz, mindkettő látható nálunk is. — A jóslat 
szerint nagy gyümölcstermés várható. — Ka-
rácsony szerdára és csütörtökre esik. 

— A osikBzeredai halász társas ág köz-
gyűlése. A csíkszeredai halásztársaságot 
Becze Antal elnök folyó  hó 13-án délután 1/13 
órára a vármegyeház kisebb tanácskozási ter-
mébe közgyűlésre hívta össze, melynek több 
igen fontos  tárgya van. A társaságnak ugyanis 
költőházakra és hulórök felfogadására  a föld-
művelésügyi miniszter tetemes segítséget nyúj-
tott és ezek mikénti megvalósítása, tagsági 
dijak megalapítása és más gazdasági kérdé-
sek képezik első sorban a közgyüléB tárgyát 
Ezenkívül Báldi Aurél társbsági igazgató le-
mondása folytán  a közgyűlés uj igazgatót vá-
laszt. A közgyűlésre felhívjuk  az érdeklődók 
ügyeimét annyival is inkább, mert a halász-
társaság bár alig egy pár éves, mégis azon 
kevés számú egyesületek közé tartozik, me-
lyek kezdettől fogva  életképesek B nemcsak 
papiroson vannak meg, banem állandóan mű-
ködésben is vannak. A tagsági év május 1-én 
kezdődik. 

— Felhívás. A lövész bizottság felkéri 
az igen tisztelt lövészbizottsági tagokat, hogy 
az 1911. évi tagsági diiakal a bizottsági pénz-
tárnok Pototzky Pál urboz befizetni  szives-
kedjenek. 

— Magyar Figyelő. Most megjelent szá-
mával második évfolyamába  lépett át a „Ma-
gyar Figyelő". A mai szám első cikkét Tisza 
István irta, aki erdekes tanulmányt közöl a 
lapban „Wlassics Gyula az 1867: XII. jogi 
természetéről". Roszner Ervin báró nagyobb 
társadalmi tanulmányában a franciaországi 
suffrage  universel-lel foglalkozik,  míg Kacsóh 
Pongrác .A természettudományok és Haeckel 
Ernő" cimmel nagyobb feltüoésre  számot tart-
ható kritikai studiumot közöl. Adorjáu Andor 
cikket irt „Utazások Magyarországon a XIX. 
század első felében."  Ambrus Zoltán színházi 
bemutatókról irott tanulmánya, Herczeg Fe-
renk elbeszélése, „A kis lány és a két görög", 
továbbá Schaecbter Miksa cikke a magyaror-
szági közegészségi ügyek vezetéséről és ezen-
kívül még a „Följegyzések* rovat érdekes 
kisebb cikkei egészítik ki a lap tartalmát 

— Rosszul sikerült kinullázás. Mint-
egy két évvel előbb a Csiki Lapok hasábjain rész-
leteoen beszámoltunk arról a nagy sorsjegycsa-
lásról, mely vármegyénket élénken foglalkoz-
tatta — Czi-rják Lajos baláubányai munkás 
két évvel ezelőtt egy uyolcad sorsjegyet vá-
sárolt Kövecsi Domokos balánbányai kereske-
dőtől. A sorsjegyet hatvanezerkétszáz koronás 
nyereménynyel kihúzták. Kövecsi ekkor el-
kérte a munkástól a Borsjegyet azzal, hogy ó 
majd felveszi  a nyereményt, amelyet azonban 
ő csak kétszáz koronás nyereménynek állí-
tott, eltitkolva Czerják előtt a 600,000 koro-
nás főnyereményből  az egynyolcadre eső 
60,000 koronát. Czerják azonban bizalmatlan 
lett és megnézte, illetve megnézette dr. Szé-
kely Manó akkori karcfalva!  körorvossal a 
sorsolási jegyzéket és így tudta meg, hogy 
hatvanezer koronát nyert Rögtön jelentést 
lett dr. Bocskor Béla ügyvéd utján és Köve-

csit éppen akkor tartóztatták le Budapesten, 
amikor a hatvanezer koronás nyereményt fel-
akarta venni. — A csíkszeredai törvényszék 
Köveesit csalásért nyolc havi, a feleségét 
bünrészeségért hat havi börtönre Ítélte. A 
marosvásárhelyi tábla Kövecsi büntetését hely-
benhagyta, Kövecsinét pedig felmentette  a 
bűnrészesség vádja alól. A Curia moBt tár-
gyalta az ügyet Bucz Lajos bíró előadásában 
és a semmiségi panaszok elutasításával a tábla 
ítéletét megerősítette. 

— AE ügyvédi díjszabás drágulása. 
Az ügyvédeknek régi panaszuk, hogy az egyes 
járásbíróságokon és törvényszékeken az ügy-
védi költségek megállapításánál a minimális 
díjtételeket veszik alapul. Sok ügyvédi kamara 
mozgalmat indított az egyes bíróságok azon 
gyakorlata ellen, amelyet a költségmegállapi-
tásoknál követnek. Érdekes precedenst hozott 
most ebben az ügyben a verseci járásbíróság. 
A verseci járásbirák ugyanis elhatározták, 
hogy az általános drágaságra való tekintettel 
felemelik  az ügyvédi díjszabásokat A temes-
vári ügyédi kamara szintén a díjszabás mel-
lett foglalt  állást 

— Oj egyetemi tanár. A király a ko-
lozsvári Ferencz József  tudomány-egyetemen 
üresedésben levő ausztriai magáqjok tanszé-
kére dr. Menybárt Gáspár egyetemi magánta-
nárt nyilvános rendes tanárrá nevezte ki. 

— Tanítók személyi pótléka. Az 1907 
évi XXVII. t.-c. 4. §-a alapján személyi pót-
lékért közvetlenül vagy az iskolaszék alján 
folyamodni  nem lehet. Minden kir. tanfelügye-
lőnek discrecionalis joga, kit teijesBzen elő 
erre a kitüntetésre. Ugyanez áll azon tanítókra 
ÍB, akik, helyi előléptetés folytán  igazgatói 
cimre s pótlékra igénnyel bírhatnak. 

— Erdősítési jutalom. A földmiveiés-
ügyi miniszter értesítette a vármegye közön-
ségét, hogy az 1906. évi az erdősítésekért az 
első dijat 1000—1000 koronát — Csikvárme-
gye magáqjavai nyerték el a gyergyótölgyesi 
107 holdnyi és a Zsiberki 25 holdnyi erdősí-
téséért. 

— Uj postaügynökség. A Csikcsicaó 
községben engedelyezett pOBtai ügynökség 
működését 1912. évi január hó 16-án meg-
kezdi. — Nevezett ügynökség kézbeBitó köre 
Csikcsicsó községre terjed ki; ellenőrzés és 
leszámolás tekintetében a csíkszeredai posta-
és távírda hivatalhoz tartozik és forgalmát  az 
ügynökség és a mádéfalvai  vasúti állomás 
között berendezendő s a mindkét irányú 129 
és 246 sz. kalauzpostákhoz csatlakozó, napon-
kint 2-szer közlekedő gyalogjárat közvetíti. 
A szóban forgó  postaügynökBég bárhova szóló 
levélpostai küldemény, postai utalvány, továbbá 
csak a belföldre,  Ausztriába, Bosznia, Her-
cegovinába és Németországba szóló pénzes-
levelek és csomagok felvételével  és továbbí-
tásával, nemkülönben postatakarékpénztári be-
tét és csekk be és kifizetések  közvetítésével, 
úgyszintén mindennemű postai küldemény kéz-
besítésével foglalkozik.  A fentebb  elő nem 
sorolt országokba szóló pénzeBleveleket és 
csomagokat az ügynökség nem vehet fel,  de 
azokat a feladó  veszélyére elfogadhatja  és 
beküldheti az ellenőrzéssel és leszámolással 
megbízott csíkszeredai posta- és távírda hi-
vatalhoz. 

Szerkesztői üzenetek. 
Dal a haladásról 

Jaj de nagy város vagyunk mi 
Minden járdánk oly hamis 
Alig lépsz csak egyet-kettőt 
Kitörik a nyakad ís. 

A fejed  meg beleütöd 
Majd valahol egy házba 
S elkeringesz fűhöz-fáhos 
De hát es mind hiába. 

Pörölöd a várost, megyét 
És kacagnak ugy rajta 
Hogy a füled  kétfelé  áll 
Szegény, te jámborfajta. 

Mérgedben fürödni  készülsz 
Ez egy menekUiő hely 
S habár a gőz fölfelé  száll 
Fürdőnk' a főid  nyélé eL 

Porszem. 
B. J. Tagadhatatlanul kedves dolgok, de 

lapunkban még sem használhatjuk feL  Azt 
hisszük, hogy boldogult is csupán sqját mu-
latságára irta. 

P. A. Tiszteletpéldányt aem kaptunk, de 
süvegen vesszük. 



4 « oldal, C S Í K I L A P O K 
Bérbeadó urilak*s 20 hold föld-

birtokkal. 
Csíkszereda várostól,Csikmegye szék-

helyétől 3 kilóméter távolságra, megyei 
ut mentén, CsikBtódon,  folyó  év  ápri-
lis  hó 1-től,  bérbe adó 4 szobából álló, 
ujabban épQlt, modern uri lakás, beke-
rített nagyobb udvarral, gyümölcsös 
kerttel, külön sütöbázzal, melyben kony-
hának és cselédszobának alkalmas he-
lyiségek vannak, kógabonással, baromfi-
házzal, kocsiszínekkel, sertés óllal, is-
tálókkal, csűrökkel, pincékkel, kutak-
kal, ssóvai: egy gazdasághoz szükséges 
teljes berendezéssel (elszerelve. Eliez 
tartozik 20—22 hold földbirtok,  mely-
ből 10 hold kaszáló, a többi jól gondo 
zott szántóföld  1—1 holdnál nagyobb 
darabokban, sertés, juh és liba legelte 
tési joggal. Évi bór negyedévenként 
előre fizetendő  800 korona. Ezen bér-
let különösen alkalmas tényleges tiszt-
viselő, vagy nyugdíjas részére, ki báZ' 
bére ellenében tisztességes haszonra 
tehet szert, de mindenesetre annyi 
széna és gabona termésre számitha', 
hogy lakását kevés összeggel ha pó 
tolja. 

Bérbe venni szándékozók forduljanak 
Szász Károly pénzügyi számtaná-
csoshoz, lakik: Kolozsvárt, Bar-
tha-Mikiós- atoa 6 szám. 1-3 

Meghívó. 
A Szekely Népbank Béssvénytársaság 

1912. évi január hó 28-án délelőtt 9 
órkor Csikszentmártonban, az intézet 
= helyiségében fogja  megtartani = 

X. évi rendes közgyűlését 
melyre a részvényesek meghivatnak. 

TÁRGYSOROZAT: 
1. Az igazgatóság jelentése a mult Uzlet-

évról, a zárszámadás előterjesztése, tárgyalása. 
2. Felügyelő bizottság jelentése. 
3. Az igazgatóság részére adandó felment-

vény iránti határozathozatal. 
4. Az alapszab. 86. §. 2 ik bek. tnodosi-

tása a tartalékalapnak a részvények névér-
téke 50"/«-ál meghaladó összegen tul képzése 
iránt. 

5. Az alapszab. 6 ' . §-ának módosítása, 
mely szerint cégjegyzésre igazgatósági tagon 
kivül cégvezető is feljogosittatik. 

0. Indítványok. 
A közgylilésen minden részvényes szava-

zati joggal bír, ki 1909. evi január bó l-ig 
az intézet részvénykönyve szerint, mint ilyen 
igazolva van és legkésőbb a közgyűlés nap-
ján délelőtt 8 óráig a társaság elnökénél rész-
vényét leleszi. 

CBikszentmárton, 1910. évi január 10-én. 
A Székely  Népbank  Részvénytársaság 

igazgatósága. 

Szám 1212-1911. 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel 
közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járás-
bíróságnak 1911. évi V. 1410. számú végzése 
folyan  dr. Fejér István csíkszeredai Ügyvéd által 
kepviselt Kertár György budapesti cég végre-
hajtató részére 172 K. 40 f.  követelés s jár. ere-
jéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 
alperestói lefoglalt  és 2220 koronára becsült 
ingóságokra a csíkszeredai kir. járásbíróság 
1911 evi V. 1410. sz. végzésével a további 
eljárás elrendeltetvén, annak az alap- és fe-
lülfoglaltatók  követelése erejéig is, amennyi-
ben azok kielégítési jogot nyertek volna, a 
végrehajtást szenvedő lakásán Csíkszeredában 
leendó megtartása határidőül 1912. évi ja-
nuár hó 16. napjan délelőtt 10 órája 
kitüzetik, a mikor a bíróilag lefoglalt  ingók es 
pedig bútorok a legtöbbet ígérőnek készpénz-
fizetés  mellett, szükség esetén becsáron alul 
is el fognak  adatni. 

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követe 
lését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, a 
mennyiben részükre a foglalás  korában eszkö-
zöltetett volna és ez a végrehajtási jegyző-
könyvből ki nem tűnik, hogy elsőbbségi je-
lentéseiket az árverés megkezdései* alulirt 
kiküldöttnél Írásban beadni, vagy pedig szóval 
bejelenteni el ne mulasszák, mert különben 
csak a vételár feleslegére  fognak  utaltatni. 

Kelt Csíkszeredában, 1912. évi január hó 
5. napján. 

Molnár Sándor. 
kir. blr. végrehajts. 

Sz. 771-1911. vbtó. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. tc. 102. 8-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a brassói kir. járásbíróságnak 1911. 
évi 6772. számú végzése következtében dr.Nagy 
Jenő ügyvéd által képviselt Teutsch Gyula 
brassói cég javára Bándi János ellen 133 
korona 82 fillér  s jár. erejéig 1911. novem 
ber hó 3-án foganatosított  kielégítési végre-
hajtás utján le- és felüifoglalt  és 660 ko-
ronára becsült következő ingóságok, úgymint: 
2 ökör, 2 terű széna és 15 zsák vegyes ga-
bona nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverosnek a csikszentmártoni kir. já-
rásbíróság 1911. V. 360/2. sz. végzése folytán 
133 K. tőkekövetelés ennek 1910. október 1. 
napjától járó 6°/« kamatai, és eddig összesen 
60 korona 68 fillérben  bíróilag már megálla-
pított költségek erejéig, Csikmenaságujfalúban 
végrehajtást szenvedő lakásán leendő megtar-
tására 1912. január 20-ík napjának dél-
utáni 1 órája b a t á r i d ő ü l k i t ü z e t i k 
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly meg-
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett in-
góságok az 1881. évi LX. tc. 107. és 108. g-ai 
értelmében készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet 
Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el-
fognak  sidatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták  és azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1881. évi LX. tc. 120. §-a értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csiksztmárton, 1912. évi január bó 
6-ik napján. Ambrus Lajos, 

kir. blr. végrehajtó. 

Meghívó. 
Az Alcslkl Bank Részvénytársaság 

XX. évi rendes közgyűlését 
1912. évi február  2-in, délelőtt 9 órakor üzlet-
helyiségében Csikszentmártonon tartja meg, 
melyre a t. c. részvényesek tisztelettel meg-

hívatnak. 
Tárgysorozat: 

1. Bizottságok választása a szavazatok szám-
bavételére és jegyzőkönyv hitelesítésére. 

2. Az igazgatóság megválasztása. 
3. Egy felügyelő  bizottsági tag megvá-

lasztása. 
4. Az 1911. évről szerkesztett zárszámadá-

sok, az igazgatósági és felügyelő  bizottsági 
jelentések előterjesztése, az évi mérleg meg-
állapítása, a felmentvények  megadása és a 
nyereség felosztása  feletti  határozás. 

5. Határozathozatal a tartalékalapból 100000 
koronának a részvénytőkéhez való csatolása 
és ezzel kapcsolatosan az uj részvények ki-
bocsátása iránt az alapszabályok 7. §-ának 
esetleges megváltoztatásáról. 

6. Indítványok. 
Alapszabály kivonat. 

A közgyűlésen minden részvényes, vagy 
személyesen, vagy meghatalmazottja által, ki-
nek azonban szintén részvényesnek kell lennie, 
gyakorolhatja szavazati jogát, köteles azonban 
minden részvényes a gyűlés megnyitásáig 
részvényeit szelvényeivel együtt a pénztárnál 
elismervény mellett letenni. 

Szavazásnál minden részvény egy-egy sza-
vazattal bír, de ha valamelyik részvényesnek 
tíznél több részvénye van: minden további 5 
részvény csak egy szavazatra jogosít, azonban 
sem saját személyében, sem más által képvi-
selve, sem végre másoknak képviseletében, 
avagy mindhárom módon együttvéve 20 sza-
vazatnál többet senki sem gyakorolhat. 

Az Igazgatóság. 

Schvarcz József  és Társa 
Budapest, Váczi-körat 53 sz. 
' Alapítási év 1884. = 

Szabadalmazott Ventzki 
göztakarmány flilleszto 

65,100,160,300 és 620 liter űrtartalom. 
FUlleazt 40—60 perc alatt 
Hordozhaté pálinkafőző 

Üstök 
100-400 liter űrtartalom. — AB UJ 
azescadótórvény előírásai szerint. 

Angol marha- és lényiré-
gépek és ollék. 

401/1911. számhoz. Tervezet 

Faeladási hirdetmény. 
A esikmindszenti róm. katb. egyház, 

lelkész és kántor eladja Csikmindszent 
községházánál 1912. évi január hó 
22-én délelőtt 10 órakor kezdődő 
nyilvános szó- és zárt írásbeli árveré-
sen a tulajdonát képező és Csikmind-
szeut község határában fekvő  „Szórha-
vas" nevfl  erdejében 38912—1011. F. M. 
számú rendelettel szólaló kihasználásra 
engedélyezett területen a kereskedelmi 
célra alkalmas és törzsenként kibélyeg-
zett luc- és erdei fenyőfa  állományát 

Az eladás tárgyát képező faállo-
mány törzsenkénti felvétel  alapján a 
következőnek van becsülve: 

a) A róm. kath. egyház 5.94 k. hold 
nyi erdejében 1109 darab átlag 24 cm. 
alsó (mellmagassági) átmérőjű élő luc 
fenyőfa  és 545 darab száraz és per-
zselt lucfenyöfa,  mely együttvéve mint-
egy 326 m 1 haszonfát  tartalmaz. 

b) A róm. kath. lelkész 17.46 k 
holdnyi erdejébdn 3854 darab átlag 23 
cm. alsó (mellmagassági) átmérőjű élő 
lucfenyöfa  és 139 darab élő erdei fe-
nyőfa,  mely faállomány  együttvéve mint 
egy 921 m1 baszonfát  tartalmaz. 

c) A róm. kath. kántor 7.38 k. hold-
nyi erdejében 2546 darab élő és 33 
darab száraz és széldöntött, átlag 21 
cm. alsó (mellmagassági) átmérőjű luc-
fenyöfa,  mely együttvéve mintegy 516 
m* haszonfát  tartalmaz. 

Az a) c) alatt felsorolt  erdöbirtokok 
egymással közvetlenül szomszédosok. 

Ezen erdők az országúttól 4.5, és 
a legközelebbi vasúti állomástól 10.4 
kilóméternyire feküsznek. 

Kihasználási időtartam egy év. 
Kikiáltási ár a róm. kath. egyház 

erdejénél 197o korona, a lelkész erde-
jénél 5640 korona, a kántor erdejénél 
pedig 2968 korona. Ajánlatok az egyes 
erdörészek faállomáuyára  külön is te-
hetők. 

Bánatpénz a kikiáltási árnak legalább 
10 százaléka. 

Árverési és szerződési feltételektől 
eltérő vagy későn érkező és utóaján-
latok nem fogadtatnak  el. 

Eladás becsáron alól nem történik. 
Zárt írásbeli ajánlatok a szóbeli ár-

verés megkezdése előtt az árverési bi-
zottság elnökéhez (róni kath. lelkész-
hez) nyújtandók be s ezekben pontosan 
megjelölendő, hogy az ajánlat mely 
erdőrészre, mekkora összeggel tétet ik: 
valamint az is, hogy ajánlattevő az ár-
verési és szerződési feltételeket  ismeri 
és azoknak magát aláveti. írásbeli aján-
latok bélyeggel és megfelelő  bánatpénz-
zel ellátaudók. 

Az árverési és szerződési feltételek 
a esikmindszenti róm. kath. lelkészi hi-
vatalnál és a csíkszeredai m. kir. járási 
erdógondnokBágnál a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők. 

Csikmindszent, 1911. december 30. 
Az erdőbirtokos nevében : 

Kádár József, 
2—8 plébános. 

Jelen tervezetet az 1898. évi XIX. 
t.-c. 11. § a f.)  pontja értelmében állí-
tottam össze. 

Csíkszereda, 1911. december 7-én. 
Láttam : 

Bodor Gyula s. k., Bartha Sándor s. k., 
m. kir. erdfituiicaoB.  m. kir. erddmórnOk 

Sz. 2—1912 « - 2 

Hirdetmény. 
Közhirré tétetik, hogy a kászonujfa-

lui közbirtokosság tulajdonát képező 
8660 kat. hold területen a vadászati 
jog 1912. évi január 20-án délelőtt 10 
órakor kezdődő árverésen a község-
házánál haszonbérbe adatik 6 évre. 

Kászonqjfalu,  1912. január 1-én. 
Szanlszld Vilmán, Tlma Ádám, 

b. jegyit. b. alnOk. 

Hirdetmény. 
Megbízás folytán  közhirré teszem, 

hogy özv. Latzina Károlyné tulajdonát 
képező és a gymnasiummal szemben 
fekvő  belsősége irodámban 1912. é v i 
január hó 14-én délután 3 órakor 
magán árverésen eladatik. Venni szán-
dékozók a feltételeket  irodámban bár-
mikor betekinthetik. 

Csíkszereda, 1912. január 8-án. 
Dr. Kovács Gyárfás, 

ügyvéd. 

Kiadó üzlethelyiség. 
Kossuth-Lajos és Apaffy-utcák  sarkán lévő 
házban a Merza Rezső-féle  üzlethelyiség 
folyó  évi október hó 1-ére kiadó. — 
Cim: Schier Ferencz kir. mérnöknél, 
Nagyvárad, Schlauch-tér 7. szám. 2 -
Szám 1304-911. 

Hirdetmény. 
A Csík  megyei polgári  leányiskola 

épület  ablakainak  uj gördülő  függö-
nyökkel  való el  át ás a engedélyeztet-
vén,  felhívom  mindazokat,  kik azok-
nak szállítását  elvállalni  óhajtják, 
hogy mintákkal  is felszerelt  ajánla-
tukat  alulírott  igazgatósághoz  folyó 
évi  január bó 20-ík  napjának délelőtt 
10 órájáig  adják  be, mert  a később 
érkező  ajánlatok  nem fognak  figye-
lembe vétetni. 

Csikvármegye  magánjavainak  igaz-
gatósága. 

Csíkszereda,  1912. január hó 5-én. 
Dr. CMky  Jóxaef, 

igazgató. 

TUSNÁDFÜRDŐN 
a Zakariás-féle  villa eladó. — A ház a 
főhelyen  18 szobából áll és valamennyi 
elsőrendű, teljes bútorzattal van ellátva. 
Cim: Zakariás Jakab, Csikszépviz. 

3—5 

I 

FOGORVOS 
PERL JÓZSEF 

A m e r i c a n D e n t i s t 
Csíkszeredába m e g é r k e z e t t 

Elvégez minden fogor-
vosi műtéteket u. m.: 
foghúzást  helyi érzékte-
lenitéssel, arany és más 
töméseket, műfogak  és 

teljes fogsorok, 
a s á j p a d i é » n é l k ü l k o -
r o n a á s b l d j a a . v u a k á J E e i t . 
Lakása: Hutter-szálloda 2. szám. 
Rendel: d. e. 9--12-ig, d. u. 2-5-ig. 

I 

Egy liter friss  töltésű | 
Kászoni Boldizsár-viz 12 fill.  H 

Répáti-viz 12 flll. 
KászoniSalutaris-viz 14 fill. 
Hosszuasszói víz . . 10 flll. 

& i l a n . á . ó a A l E a . p b a . t 0 
NAGY GYULA fűszer-  és csemege- B 

Üzletében, Csíkszeredában. 22 • 

20—1912. kj. 
Hirdetmény. 

Közhirré tétetik, hogy a madéfalvi 
közbirtokosság tulajdonát képező madé-
falvi  7039. hrszámu 83 hold 16 Q-ol 
területű . Nagyszárazrét * nevü dülőbeli 
kaszáló 15 évre 1912. évi január hó 
23-án árverés utján a legtöbbet ígérőnek 
bérbe fog  adatni. 

Feltételek Madéfalva  közsee jegyző-
jénél megtudhatók. 

Madéfalván,  1912. évi január 7-én. 
Kóródy, Részeg Elek, 
M « g M k.-blró. 



2. szám. C S Í K I L A P O K 5-ik oldal. 

i 
I 

BOR! BOR! BOR! 
Tisztán kezelt kfikfillőmenti  borok kaphatók 

Özv. Karda Lajosné borpincéjében, Csíkszeredában. 
(A m. kir. Törvényház mellett). 

Asztali leányka és r iz l ing borok literenkint 76 fillértől  kezdve. 
50 literen felüli  vételnél rendkivflli  olcsó árak. Csakis kflkflUAmentl  borok. 

Kltfinó  likörök és tea rumok. : t_ l 0 

Kézimunka szövetmintákkal készségesen szolgál I 

DAIŰC/III Vníirvoc kézimunka üzlete, rövid, szövött és 
DWIPDtü f  llgjoo kötött árun, Brassó, Kolostor-utca 29. 
A karácsonyi idényre megérkezett gyönyörű szép vá-
lasztékban; milieu, futó,  divánpárna és gobsiin képek. Nttgy 
raktár mindennemű kézimunka-szövetekben, selymek, gyapjú- 6a 
gyapott-fonalakban.  Dus választék férfi,  uoi és gyermek haris-
nyákban, trikókban, úgyszintén lérfi  ingek, Dadrágok, gallérok, 

kézelők, nyakkendők és zsebkendőkben. 9—52 

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 

ERTIÍSITES! 
Van s/.rit'iicsi'-tn a migyt-nlrnm kiiziinsi'-x Ihmtsi's ligwbni't li-lliivni. 
luÍBzeiint » Rákóczi-utca 23. szám alatti saját házamban levő 
N Y E R U K S Ü S K Á K I ' I T O S O Z L B T E M l í K N 
minden e szakmába vágó imiitUák elkészítését a legnagyobb készség-
gel vs'illalotn és ezt csinos ki\it**l 1 >«>11. olcsó áruk mellett pontosan elké-
szilem. liaktáron tartok a mai kornak megfelelő.  mindenféle  nagyságú 

R U G A N Y O S D l V Á N O K A T ÉS  M A T R A C O K A T 
azért, hogy itt mindeuki beszerezhesse szükségletét éji oly olcsó 
á rbn n, mint bármely nagyobb városban. — Továbbá tudatom még 
a mélyen tisztelt közönséggel azt is, liogy nllaudúau raktáron tartok 

K É S Z URI K O C S I K A T É S L'Rl S Z Á N K Ó K A T . 
Végül a n. é. közönség szíves ti gvel inét lelli ivóin azon körülményre, hogy 
a kocsik, valamint minden e szakba vágó munkák javítását elvállalom. 
Mngmuot a mélyen tisztelt közönség jóiiidulnlatu pártfogásába  ajánlva. 

maradtiim kiváló tisztelettel: 22—26 
Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos Csíkszeredában. 

Leijitiijoialil bevásárlási forrás 
úgymint: hajlápokban, manükür-
készlelekben, zsebkésekben, pénz-
erszényekben és mind enne mii 
különlegesetekben, valódi YES 
porcellán púder, Dlanna sosbor-
szesz és Nestlé-féle  gyermek 

tápllszt, főlerakata 
FEKETE VILMOS 

Első Csikmegyei illatszer- és pipere- O 
kereskedésében, CSÍKSZEREDÁBAN. § 

ooooouooooooooooooooooooS 
Karácsonyi különlegességek: 

szőnyegekben, függönyökben,  Li-
nóleumban. Nagy választék: női és 
férfi  fehérneműben  és divatáruban 

B r a s s ó , Búzasör 9. szám. 
Olcsó árak! Szolid kiszolgálás! 

Fogorvosi- és mfifogászati  műterem. 
Csíkszeredában, a Központi kávéház mel-

letti házban, folyó  hó 29-tól. 
Rendelő orvos : 

Medicinal Dr. Gonda Sámuel, 
egyetemes orvostudor, budapesti fogorvos. 
Rendelő órák: Délelőtt 9 - 1 2 - i g és dél-

után 1—5-ig. 
Fog- és gyökérhuzás, érzéstelenitessel, fáj-

dalommentesen. 
Fogtömések, (plombok) aranyból, plati-

nából, ezüstből, porcellánból. 
Műfogak,  szájpadlásnélküli fogsorok,  — 

aranyhidalások, csapfogak. 
Fogideg- és gyökérkezelés, fogak  fe-

hérítése, fogkövek  eltávolítása. 
! ! M é r s ö l s e l t dJJsz;a"báj3 ! ! 

6 szoba, konyha, kamra, fürdő-
szoba, mellekhelyiséggel együtt 

Kossuth Lajos-utca 9 szám alatt. 

Í DESZKA, PALLÓ, L ÉC, (SYALULT PAPLÓ DESZKA ÉS GERENDA 
mindenféle  méretben és mennyiségben. 

• HULLADÉK LÉC (CAKÓRA) ÉS FŰRÉSZPOR 

!
SZÁRAZ FIATAL BÜKK TŰZIFA KUBIKÖLEKBEN 

állandóan kapható: 

| Klein Sámuel csíkszeredai gőzfürész  telepén. 

TELEFON 19. 

o 
•a 

- e o 

NWWIWi DTTTIUTIUTITU 
1 kilogramm príma struc-pamut 9 korona. 

C Ţ» JIAI Van szerencsém a t. hölgyközönség szives tudomására hozni. 
I w O l l w O I hogy munkaerőm egv elsőrendű héesi diszilöuövcl szaporo-

dott. Kizárólag a béCSi és párisi mintára dolgozunk és abban a szerencsés 
helyzetben vaguink. bogv a legkényesebb igényeknek is megtelelhetünk. Az idény-
szerű újdonságok szeptember hó elején megérkeztek. — Állandó raktár 

ECYSZERÜ DISZ- ÉS (SyÁSZKALAPOKBÓL. 
Selymek, bársonyok, szallagok, struc- és dlsstollakból, valamint kalaptük, 
csattok, fátylak,  gummi övek. Glassé kesztyűkből óriási választék. Miu-
dennemü kézimooka díszek éa kellékekből nagy raktár. Alakítások és javítások, 
úgyszintén lószőr- és tilokalap vasalások elvállalta! nak. — A t. hölgyközönség 

szives pártfogását  kérve, maradok kiváló tisztelettel: 21—52 

MÁTHÉ JÓZSEF női divatkalap- és rövidáru-üzlete, 
Csíkszereda, Kossuth Lajos-utca (Grünwald Albert-féle  ház). 

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek 
•rt» n» 'nv-n* n* 'H> 'Hv Tiv'Txm /TTOITV ,n\ |/n>, <n» /m /tţ» <itv /nv /iţv /jţx <rţv /JTV <rrv ^ 

Hölgyek szives figyelmébe! 
Tisztelettel értesítem Csikszereihi város és vidéke hölgykoznnségét, 
tLog-y a b u d a p e a t l t a p a s z t a l a t a i m u t á - n 

Hölgyfodrász és hajmunka 
termemet i> iu;ii kur igényeinek minden tekintetben megfelelően  átalaki-
tottam, ahol keséitek megrendelés után Hajfonatokat ,  Lökni kon 
tyokat , KalLCS-kontyot, Homlokhaj-fr izet tet  és mindennemű 
ha jbe t e t eke t Klvállalom a színehagyott hajak tetszésszerinti ú j ra -
festését  kezesseg mel le t t . Kifésült  ha jbó l készitek minden 
k íván t ha jmunká t . — Vidéki megrendelésnél a kifésült  hajat leg-
célszerűbb .'!•"> filléres  bélyeggel a j á n l v a cimemre beküldeni. 

A kész hajmunkát három nap alatt visszaszállitom. 
Szép és tanús munkát kizárólag úszta v á g o t t és p r e p e r á l t hajból 
él hetünk el liuliin e célra berendezett h a j m u n k a - t e r m e m kizárólag 
esakis a nagyérdemű l a . ö l g ' y l t d S z ö n . e é g ' i i e l i : áll rendelkezésére. 

Úgyszintén alkalmi fésülések  divatlap után 
e s z k ö z ö l t e t n e k . Továbbá divat hajtűk, 
fejdíszek  stb. Bel- es külföldi  illatszerek 
es kozmetikai szerek allandóan raktáron. 

Klsóreudii munkámról ii. m. mérsékelt és határozottan szabott áraim-
ról allandó és elükeló vendég-közönségem tesz bizonyságot. A n. é. 
hölgy-közönség szives pártfogását  kérve, vagyok kész szolgálattal 

SZABÓ LAJOSNÉ, hölgy-fodrász, 
CSÍKSZEREDÁBAN, KOSSUTH LAJOS UTCA. 

Szolid és pontos kiszolgálás! 

Egy évig használt fűszer-  és singes-üzleti 
Berendezés jutányos áron eladó. Ér-
tekezhetni Zakar iás Gerő urnái 
Csikcslcsó. 8 - 1 0 

Modern kutépités. 
Uj kutak építését cementgytxük-
kel, sülyesztö rendszerrel s kiszá-
radt régi kutak lennebb sülyesz-
tését jutányos áron elvállalom. 

Nagymihály Sándor, 
cementárugyár és építési anyagkereskedő 
Csíkszeredában, Kossuth Lajos-u. 48. sz. 

i A hygiemkus i 

Csak a 

minőség 
-révén lett 

világhírű 
a valódi 

PALMA 
kaucsuk-cipősarok 

Palmakaucsuk I 
ágybetét 

m i n ő s é g e 
• i elsőrangú 

(Átköltözések, bútorszállítások, 
Iberaktározáaok, Einzig Hernát, 
l Brassó, Hirscher-utca 2. 3—52 

« m : h iiiniitua w iimmw'f  íwb MWii, 

VIDOR ÉS TÁRSA (SŐZFÜRÉSZE CSIKSZENTSItyON 
állandó raktárt tart miudenféle  fuaDyagokban,  u. m. : 

DESZKA, LÉC, PALLÓ ÉS ÉPÜLETFÁBAN 
mindenféle  méretben és mennyiségben. 

Hulladék léc (cándra) és más maradékok valamint fűrészpor 
á l l a n d ó a n . I s a p b a t ó . 12-52 

M i n d e n s z o m b a t o n b é r v á g á s o k a t e l f o g a d n a k . 
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6ÉPÜZEMÖ ASZTALOS VÁLLALAT CSIKSZEREPA, VÖRÖSMARTI-UTCA 21. SZÁM-
Kiváltai uk> épület- mint butor-iisztBlos munkákat bármily kívánt kivitel 
ben. Suját rendszerű ablakuk alkalmazásával bármely ház ablakuit 

nap alatt elkészíti, minimi IIIIIIII 

Elvállal különösen épület munkáUt szakszerű gépei által kidolgozni az 
asztalos mester uraknak mérsékelt munkadíj ellenében és a megmunkáló 

anyagot el- és visszaszállítja. iiiiiiniiiiiiiiii'ii,|''""|,ll"|",l",,ll,n,n" 

Inga-. fali-,  ébrewtb- és n e b ö r i k állandóan nagy raktáron. 
a 

FIGYELEMRE MÉLTÓ! 
Olcsó munka nem mindig oleso, mert s-.kszor csalódik az ember 
benne és akkor késő a bánat, ezen tapasztalat szakmánkban több-
ször fordul  elő, mint bármely más iparágnál, m«*rt a nagyközön-
ség az úrajavitásnál teljesen az órsts őszinte és lelkiismeretes 
munkájára van utalva. Egyúttal tudatni kívánom, hogy ilzletem-
beü bizományi raktárt rendeztem be, hol raktáron tartok mindig 

Mindennemű óra-, ékszer- és látszerészeti cik 'eket ă 
s azt szolid és jutányos árban bocsátom a m. t vevoUizör 
rendelkezésére. Minden egyes cikkéit, mely Üzletemből lesz ve»,! 
é" i'i'ta1 ni javító" órákért szavatolok. Az eddigi szives pártfogást 
ezúttal is niHgk ive, jövőre nézve is kérve, szíveskedjenek 

bizalmuki legtisztelni. vagyok kész szolgálattal: --
BREZINA F. órás, ékszerész és látszerész, Csíkszereda, Kossuth L.-utca. 

23-52 
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HALLÓ! ÉRTESÍTÉS. HALLÓI 
Építési anyagraktár, vasbeton, mükö- és cementárugyár. 

Tudomására adom a nagyérdemű közönségnek, liogy Csíkszeredában, a Kossuth-
Lajos utca 48. szam alatt nagy epitési anyagraktart rendeztem be s azon 
kellemes helyzetben vagyok, hogy a nagyérdemii fogyasztó  közönség részére min-
dennemű épitési anyagot jó és pontos kiszolgálás, olcsó árak melleit eszközlök. 

Állandó nagy raktárom van: 
Mész darabos és oltott. Portland-cement friss  és li'ukiiiinölili minőségű. Gipsi staka-
tur és szobrász. Nad fűzve  stak.itiirokia és esyéli  fák  eltakarására. Valódi asifalt 
fedsilemei  liilildéle minőségben. Kollarit bftrlemei,  mázolást nem igényel, kizárólagos 
eladása. Aszfalt  elszigetelő lemez és kaucuk-aszl'Mt nedves falak  és Likasok szá-
razzá tételéhez, kátrány és earholiiieum fák  telítésére, gomba és rothadás ellen. 
Albesit pala igen könnvii és tarlós. Teljes lödéseket elvállalok. Vasgerendak bár-
milyen méret szerint. Hornyolt cserép agyagból. Vakolat kőpor, Sehamotte tlizálló 

tégla és főid  stb , mindennemű é|iitési és műszaki anyag. 

CEMENTÁRU-GYÁR. 
Kulkarikak  betonból -80—100, l->0, 1 f>0—2  00 - 3 00 és 4 TO méter átmérőjű kutak-
hoz, ezek készítését is elvállalom sűlyesztó rendszerrel, nagyolib kutak építését, 
gózüzeniü berendezéssel készitek magas vízállások megadásaval. Cement-Cserép több-
fele  szintien, betoncsövek, hidak és átereszek kés/itése. Beton- IS mttkölepcsák, szí-
nes járda és burkolati cementlapok gyártása és elhelyezése. Itató es etetövaluk min-
den nagyságban. — Blok üres tégla, különösen alkalmas istállók és gabonásoknak. 
Virágvázák és talpazatok csinos kivitelben. Kalyha alatét lemezek. Kemeny- és fal-
fsdkövsk.  Mindennemű beton- és cementipar-vállalat, uranit-terasso beton stb. bur-
kolatok készítése stb. stb. Nagybani eladásoknál megfelelő  engedmény. A nagyérdemű 
fogyasztó  közönség nagybecsű bizalmával és rendeléseivel felkeresni  szíveskedjék. 

Gyárak és raktárak: Csíkszereda, Ujtusnád és Kézdivásárhely. 
Szíves támogatást kér kiváló tisztelettel: 

Nagymihály Sándor építész, Csíkszereda. 

ţ ţ Ţ N I « r í Ha ön súlyt helyez egészségére, 
11 1/ A llfl  I Ha azt akarja, hogy jó kinézése legyen, 
U X l l X l f l  • Ha azt akarja, hogy nyugodt álma, jóétvágya legyen 

Ha erejében gyarapodni akar 

C S A K D R É N E R - S Ö R T I Ő Y É K ! 
Kapható Csíkszeredában üvegekben: a jobb kávéházakban, vendég-
lőkben és az összes jobb fűszer-  és csemegekereskedésekben. 

F 6 r a , l £ t d i r C e l k v á r m e e y a i á o z é r e : 

Niszel Fiverekriol, Csíkszeredában. 
Dréher-féle  poharas sör— naponkén t friss  c s a p o l á s — 

csakis özv. Nagy Istvánné „Zöldfa"  vendéglőjében, 
az Európa-szállodában és a vasúti étterembe kapható. 

(151 51 - 52 

BIGE* „66 
a . 2 0 . s z é u z s t c L - v a r r ó g é p e . 
Csakis cégünk üzleteiben, vagy azok ügynökei utján 

vásároljunk. 
Singer Co. varrógép részvénytársaság, Sepsiszentgyörgy. 
Csíkszeredában értekezhetni lehet a megbízottal, Kossuth Lajos-u. 13. sz. a. 

Egy i letaérnemBtOmésbez ?aló ntasilist tartalmazó Ital bárkinek iiereii tiadalit 
10—24 

<H»>11?>1I<W?<lí,<11, >11« >11?SU>»H>MI>MI><II<ML,>11, >11, >11/>11, >11, Ml/ >11, >11. >11, >U« >11, >11« >11« >M, Vll, >11'Ml/>11«>11« 

ü j bútor , varrógép- és kerékpár-nagyraktár! 

_ S'ö 
ESJSN 

ELSŐ MAGYAR VILLAMOSERŐRE BERENDEZETT HANQSZEttQYÁR. 

STOWASSER JÁNOS 
e*. és kir. udvari szállító, szinluizak, zenedék, had*»» rag stb. szállítója, :i Rákóczi táro-
gatá PS a hangfukozó  gerenda feltalálója  Budapest, II., Lánchíd-u. 5. Gyár: Úntöház-u. 2. 

Ajánlia h sMját gyárában készüli liuros, conós, íufó  és Qlö 
lmiiKvzcirit H7.uk Hlkwlri'szfit.  (Juintiisjita húrokat. 

Hegedűk 3. 4 5. 0 lórimtól í.-IJ«bb n legjobb felszerelés 
szerint. — Tarogató rojtjából. ujezílst billuatyNvul óh is-
kolával 30 íorititn'.l leijeidi. — Hármon'kak legjobb elpiis/.-
titlmtnil.it. Imn^okkiil 2.5U, 3, 4, 5 írttól feljebb.  KOlüiilo-
líesséj* iit-ál hangit httngversenv imrinntiikák, saját minták. 
STOWASSER a bangfokoBÓ  gerenda fe.talalója,  nu-ly 
állal Wiruiilv hegedik vngy gorilonku jolil>, erőxubb és lá-
L'VI.I.I. lumpot iivi-r os siker) hegedűbe jnvitásául 4 frt 
Harmónium világliirii legjobb gyártmány 05 írttól feljehli. 
J a v í t á s o k a/, iiss/es lintigs/.eroken különleges SZHkszerii 
l>untos*ággHl. jutányos áron. — Zenekarok teljes feIeze-
re lese elfnivüs  feltételek  mellctl, jutányos árban, elismert 
kitti in» ni innséf;.  — A legtöbb katonai zenekar szál li lója. 

Magyarország legnagyobb vonós és fúvós  bangsserek gyára általánosan a legszolidabb kis/.ol-
14— gulásrói elismerve — Árjegystk kívánatra Ingyen és bérmentve. —20 

p H - p c j f A c I  szereocáéra Csíkszereda város és vidéke nagy-
L.Í I C O I I C O I érdemii közönségéuek azives tudomására hozni, hogy 
Csíkszeredában a Kossuth Lajos-utca 9. szacn (Lukács Juliska 
bérpalota) helyiségeben egy teljesen u j modernül berendesett 

Bútor-, varrógép- és kerékpár nagyáruházamat 
megnyitottam, hol raktáron tartom a legkényesebb igényeknek rueg-
lelelo iisszes bútordarabokat és teljes garnitúrákat, u m.: szalon , ebédlo-
és halószuba berendezések, valamint vas- és rezbutorok a legjobb gyárt-
mányú. hajlított éa bórszekek és saját gyártmányú töltött székek, modern 
eliedló divauyok, valódi lószór- és afrik  inadracok jutányos árak mellett, 
továbbá tükrök, képek óriási nagy választékban. Varrógépek és kerék-
párúk 6—10 évi jótállás mellett, melyekből raktáron tartóin, az összes 
legjobb es legmegbízhatóbb gyártmányokat mindenféle  szabó-, cipész , 
szíjgyártó és nyerges-varrógépek, valamint valódi Singer karikahajÓB és 
central bobbin varrógépek diszes kivitelben is. a legjutáuyosabb árak 
melleit, kedvező fizetési  feltételekkel  is az eredeti árban számítom, min-
den árfelemelés  nélklil, raktáron tartom az összes varrógépek- és kerék-
párakhoz mindenféle  alkatrészeket, javításokat jutányos árért eszközlök. 
Elvallalok továbbá mindenféle  kárpitos és bútorasztalos, valamint minden 
e szakmába vágó muukálatok jutányos árért Baját műhelyeimben végez-
tetnek. Az évek óta fennálló  összeköttetéseim folytán  azou kellemes hely-
zetbe jutottam, hogy áruimat csakis a legelső és legnagyobb gyárosoktól 
szerzem be s igy igen olcsó árak mellett tudom árusítani. Magamat a n. é. 

közönség szives figyelmébe  ajánlva és becses pártfogását  kéri 
Ackermann Ignáts asEtalos, kárpitos és dissitö, Csíkszereda. 

m 
Főraktár Oyergyószentmlklős (Piactér). Fiókraktár Csíkszereda. 

MU^kll/b^ >1I,M|A|I'M|,>M,MI< <uAl|,f.U,  j Ml, I >11- >11, >11, ,11, <11, >11« <11, >11' <11? >11/Vil, VI, <11, > 

Hosszurovó Cement Födélcserépf 
Iroda: Hirscher-utca 18. sz. 

majdnem határtalan tartósságu, igen könnyű födőanyag,  olcsó áron kapható 
P O R T L A N D C E M E N T G Y Á R N Á L B R A S S Ó B A N . Iroda: Hirscher-utca 18. sz. 

Nyoaatott Bmbote Mutf  ManaymdMbu Cdkutredibaa, 1813 




